CHOCOLADE-AVOND maandag 16 februari 2015
Onze nieuwe voorzitter, Cobie de Wit, opent de vergadering met een woord van welkom
naar de aanwezige leden, terwijl Barbara en Anneke nu eens heerlijk relaxed kunnen
meegenieten als “gewoon” ZijActief-lid.
Tevens verwelkomt ze de heer en mevrouw Keppel van Cuisine Culinaire Corneille uit
Utrecht, die ons een informatieve avond gaan bezorgen over de bereiding van verschillende
vormen van chocolade. Er zijn al heel wat prachtige creaties op tafel uitgestald.
Cobie nodigt mevrouw Keppel uit om even naar voren te komen en overhandigt haar, onder
een felicitatie, een boeketje tulpen vanwege het feit dat ze precies vandaag jarig is.
Als eerste laat de heer Keppel ons zien wat er verstaan wordt onder het “tempereren” van
chocolade.
Dit is het afkoelen van vloeibare chocolade door dit beetje voor beetje op een marmeren
plaat te laten lopen en alsmaar om te scheppen zodat het een mooie glans krijgt en krokant
wordt en men er dan verschillende vormen van kan maken.
Daarna mogen we zelf proeven van diverse smaken, die toegevoegd zijn aan de chocolade
(room, lavendel, amaretto).
Vervolgens mogen we zelf aan de slag om van witte chocolade pindarotsjes te maken. Dat is
niet tegen dovemansoren gezegd. Er worden verscheidene creaties gemaakt, de één nog
groter dan de ander!
Dit alles onder het professioneel toeziend oog van de heer Keppel.
In de pauze kunnen diegenen die dat willen, bonbons of paasfiguren kopen.
Bij het tweede gedeelte van de avond zijn er dan ook alleen maar bijna lege schalen over.
Maar niet getreurd: we mogen nu de door ons zelf bereide pindarotsjes verorberen, die in
tussentijd nog even stevig moesten worden.
Daarna kunnen we nog door middel van een spuitzakje onze leeftijd of iets anders op
chocoladeflikken spuiten en ook weer heerlijk opeten.
Na een bedankje van Cobie richting familie Keppel voor de leuke avond die we gehad
hebben gaan we, heel wat informatie (en calorieën ) rijker, al dan niet, met heerlijke bonbons
huiswaarts.
Of àlle bonbons ook de thuisbasis bereiken ???
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